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منع الصالة بأحد مساجد مصر بذريعة تأمين جولة أوباما

اسم العض و

حفظ البيانات؟

كلمة المرور
ال ت ق وي م

التعليمـــات

أدوات الموضوع

انواع عرض الموضوع

منذ يوم مضى

#1
المشاركات11,363 :

معتز دغمش
عضو مميز
منع الصالة بأحد مساجد مصر بذريعة تأمين جولة أوباما

ﻼ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ
ﻤﻔﻜﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ :ﻗﺩﻡ ﻤﺤﺴﻥ ﺭﺍﻀﻲ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺒﻴﺎﹰﻨﺎ ﻋﺎﺠ ﹰ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻀﺩ ﺸﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﻼﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﻤﺴﺠﺩ "ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺤﺴﻥ" ﺒﺤﺠﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻪ ﻀﻤﻥ ﺠﻭﻟﺘﻪ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺨﻼل ﺠﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ،ﻤﻠﻤﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ
ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺠﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺯﻫﺭ.
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻤﺤﺴﻥ ﺭﺍﻀﻲ" :ﻟﻘﺩ ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍًﺩﺍ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻨﻊ
ﻋﺎ".
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺸﺭ ً

ﻁﻭﻕ ﺃﻤﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ:

ﻭﺃﻀﺎﻑ" :ﻟﻘﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻁﻭﹰﻗﺎ ﺃﻤﻨًﻴﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻨﺒﻬﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺒﺎﻹﻏﻼﻕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ
ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒل ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺇﻀﺭﺍًﺭﺍ ﺒﺎﻟﹰﻐﺎ ﺒﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﻌﻨﻴﻬﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺩ".
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻹﺨﻭﺍﻨﻲ" :ﻟﻘﺩ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺒﺄﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺸﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺒﻴﺎﹰﻨﺎ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺤﻭل ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺤﺎ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺤﻭل ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ".
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺘﻭﻀﻴ ً

ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ:

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺴﻴﺩ ﻋﺴﻜﺭ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ" :ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻁﻼﹰﻗﺎ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻏﻼﻕ ﻤﺴﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﷲ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﷲ
ﻓﻼ ﺘﺩﻋﻭ ﻤﻊ ﺍﷲ ﺃﺤًﺩﺍ".
ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺴﻜﺭ" :ﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻠﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻷﻱ ﻤﺴﺠﺩ ﻭﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺠﺩ ،ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ".

ﻉ ﺃﻤﻨﻴﺔ:
ﺩﻭﺍ ﹴ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ،ﺴﺎﻨﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺯﻫﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ "ﻟﺩﻭﺍﻉ ﺃﻤﻨﻴﺔ".
ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻷﻁﺭﺵ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻟﺩﻭﺍﻉ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻭﻗﺎل ﻟـ"ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.ﻨﺕ" :ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ
ﻟﺤﻴﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺭﺝ ﺃﻭ ﺇﺜﻡ" ﺒﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ.
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#2

منذ يوم مضى

المشاركات42 :

ابو حمزة الشامي
عض و

السالم عليكم ورحمة ﷲ
سبحان ﷲ الخالف على اغالق المسجد من عدمه فاليجوز االغالق
بينما ال خالف على دخول ھذا النجس المسجد فالدخول مباح
اللھم سخر لھذا العبد الوضيع النجس من يقتله

منذ يوم مضى

#3
المشاركات253 :

دحية المقدسي
عضو مشارك

حسبنا ﷲ ونعم الوكيل وصبرًا يا فرعون مصر

منذ يوم مضى

#4
الدولة :تحث راية دولة اإلسالم
المشاركات1,299 :

عيون الزرقاوي
عضو متألق

الصواريخ ھي التي تنفع مع ھذا الكلب مثل ما وقع لبان كيمون على أيدي أسود دولة اإلسالم نصرھم ﷲ

منذ يوم مضى

#5
المشاركات476 :

ابو مجاھد المھاجر
عضو مجتھد

ﺣﺳ ﺑ ﻧ ﺎ ﷲ و ﻧ ﻌ م ا ﻟو ﻛ ﻴ ل ﻋ ﻠ ﻲ ﻻ ﻣ ﺑ ﺎ ر ك

منذ  21ساعات
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المشاركات416 :

مھاجرة
عضو مجتھد

حسبنا ﷲ و نعم الوكيل

#7

منذ  19ساعات

الدولة :الدوله االسالميه بإذن ﷲ
المشاركات156 :

أبو دجانه
عضو مشارك

بإذن ﷲ يدمر ھو من معه فى ھذه الزياره اللعينه حسبنا ﷲ ونعم الوكيل عليھم واخذھم ﷲ اخذ عزيز
مقتدر
صُّدوَن َعْن َسِبيِل َّ
) أَْن لَْعَنُة َّ
ﷲِ َوَيْبُغوَنَھا ِعَوجاً َوُھْم ِباآلِخَرِة َكاِفُروَن (
ﷲِ َعلَى الَّظاِلِميَن ) (44الَِّذيَن َي ُ
ﷲِ ِبأَْفَواِھِھْم َوَيأَْبى ّ
) ُيِريُدوَن أَن ُيْطِفُؤوْا ُنوَر ّ
ﷲُ ِإَّال أَن ُيِتَّم ُنوَرُه َولَْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن (
حسبنا ﷲ ونعم الوكيل ينھون الناس عن الصاله من اجل كافر وال ينھون عن الخمر والزنا من اجل ارضاء
الكفار
) قاتلھم ﷲ أنى يؤفكون (
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تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركات ك
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